تقرير المؤشرات الربعية

تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمع العديد من البيانات االحصائية المتعلقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات من مصادر متعددة بعضها من داخل الوزارة وبعضها االخر من مصادر خارجية مثل (هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت  ،دائرة االحصاءات العامة  ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات  ،جمعيات
شركات تكنولوجيا المعلومات (انتاج) ) حيث توفر هذه المصادر البيانات الخاصة بالقطاع كل حسب طبيعة العمل الذي تقوم
به.
يتم توفير البيانات على عدة اعتبارات منها :


حسب القطاع  :مثل (بيانات خاصة باالتصاالت او بيانات خاصة بالتكنولوجيا او بيانات لالثنين معا او بيانات
اقتصادية او حسب التوزيع السكاني والمنطقة الجغرافية )



بيانات حسب المصدر  :يتم تزويدنا بالبيانات الخاصة بالقطاع من المصادر حيث تم تشكيل لجنة سميت بلجنة
معلومات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تشمل على اعضاء مندوبين من جهات مصادر البيانات ومن
اهدافها تحديث البيانات باستمرار وبالوقت المناسب .



حسب الفترة الزمنية  :تقسم المؤشرات الخاصة بالقطاع حسب فترة اصدار البيانات فيها الى قسمين (بيانات سنوية
وبيانات ربعية )
 البيانات السنوية  :تشمل بيانات لمؤشرات القطاع عن كافة السنة
 البيانات الربعية  :يتم تزويدنا بمؤشرات معينة خاصة بالقطاع والتي تصدر البيانات عنها بشكل ربعي (اي
كل ثالثة اشهر) حيث تشمل البيانات بيانات للربع االول  ،الثاني  ،الثالث  ،الرابع ) من مصدرين وهما:



هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  :ويتم الحصول منها على بيانات خاصة بمؤشرات لالتصاالت عن استخدام االنترنت
والهاتف الثابت والتقال .



دائرة االحصاءات العامة  :والتي تزودنا ببيانات ربعية عن مجموع الصادرات والواردات في المملكة ومعدل
البطالة ومعدل التضخم ومؤشر اثمان االستهالك ونسبة معرفة القراءة والكتابة .

وسوف يتناول التقرير التالي البيانات الربعية الخر فترة تم توفيرها وتشمل الربع االول لعام  2015وعمل مقارنة لبيانات
المؤشرات الربعية الخاصة بالقطاع للربع ( االول والثاني والثالث لعام  )2014مع الربع االول لعام  2015وطبيعة حركة
البيانات التي حصلت خالل هذه الفترة من تقدم او تراجع .

بيانات الربع االول لعام 2015
بيانات مصدرها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت :
تقوم الهيئة وبشكل مستمر بجمع العديد من البيانات اإلحصائية المتعلقة بخدمات االتصاالت (الهاتف الثابت ،الهاتف المتنقل،
االنترنت) من الشركات مباشرة وبشكل ربعي وسنوي ونشرها على موقع الهيئة االلكتروني لتعزيز مبدأ الشفافية ومراقبة تطور
قطاع االتصاالت  ،حيث تشتمل البيانات على أهم المؤشرات االقتصادية في القطاع مثل االستثمار ونسب االنتشار وغيرها،
وكما هو مبين في الجدول ملحق ( )1الخاص بالبيانات الربعية لالشتراكات للربع االول لعام .2015
الرسم البياني التالي يوضح نسبة االشتراكات للهاتف النقال و الهاتف الثابت للربع االول لعام  2015ونسبة مستخدمي االنترنت
في المملكة .
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مقارنة بين البيانات الربعية لعام  2014والربع االول لعام 2015
حيث يالحظ من الجدول ملحق ( )2النمو الذي شهدته نسب انتشار الخدمات بين السكان خالل  2014والذي يرتبط بزيادة
االستثمار في هذا القطاع وزيادة مستخدمي هذه الخدمات خاصة فيما يتعلق بخدمات الجيل الثالث واالنترنت ،فقد وصل عدد
اشتراكات الهاتف المتنقل في نهاية عام  2014الى ما يزيد عن ( )11مليون اشتراك ،أما نسبة انتشار استخدام االنترنت
عريض النطاق فقد وصلت إلى  %76حيث هناك تحسن مستمر حتى الربع االول من عام  ، 2015مما يدل على وصول
المنافسة في هذه األسواق إلى مستوى عالي أدى الى انخفاض األسعار إلى مستويات مقبولة لدى المستهلك النهائي.

اما بالنسبة اعداد المشتركين للهاتف الثابت فيالحظ تحسن طفيف في الربع االول لعام  2015بعد ان انخفضت في الربع الرابع
من عام . 2014
ويبين الرسم البياني التالي مقارنة بين الربع الثاني والثالث والرابع لعام  2014مع الربع االول لعام  2015العداد مشتركي
الهاتف الثابت بشكل تفصيلي حسب نوع االشتراك سواء كانت اشتراكات منزلية او تجارية .
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اما بالنسبة الشتراكات الهاتف النقال يوضح الرسم بأن عدد االشتراكات تتزايد حتى الربع االول لعام  2015سواء كان
اشتراكات للدفع الالحق ام كان للدفع المسبق
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يوضح الرسم البياني التالي التحسن الملحوظ العداد مستخدمي االنترنت حيث ازداد عدد المستخدمين ما يقارب مائتي الف
مستخدم خالل الربع االول من عام  2015حيث وصلت نسبة المستخدمين الى  %76مقارنة مع الربع الرابع من العام
الماضي. %75
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